
  

  

  

Jos et näe viestiä klikkaa tästä 
  

  

  

 

 

  

  

  

    

Uutiskirje 

Heinäkuu 2019 

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Lepo vaan! 

Yhdistyksissä hallinnollinen ja muutoin tasaisesti jatkuva toiminta on tauonnut kesän ajaksi, mutta kesä 

ei suinkaan tarkoita sitä, että reservi pelkästään uinuisi laiturin nokassa. Valmiutta ylläpidetään 

lukuisissa maanpuolustushenkisissä tapahtumissa. Erilaiset kurssit, marssi- ja yleisötapahtumat 

löytyvät useiden reserviupseerien kalentereista. 

Monelle varusmiehelle koitti TJ0 kesäkuussa juuri juhannuksen alla ja olemme saaneet taas tuhansia 

aseveljiä ja -siskoja joukkoomme reserviin. Tervetuloa! 
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Tulevia tapahtumia 

Reserviupseeripäivä 

Viime syksynä ensimmäisen kerran järjestetty 

Reserviupseeripäivä saa jatkoa tänä vuonna, 

joten merkkaa päivämäärä 5.10.2019 jo 

kalenteriisi. Reserviupseeripäivässä 

Katajanokan Kasinolla kuullaan puheita 

reserviupseereilta eri aloilta, tutustutaan liiton 

monipuoliseen toimintaan ja verkostoidutaan. Tämän vuoden Reserviupseeripäivän puhujina ovat mm. 

Ylen toimittaja Toivo Haimi sekä tietokirjailija Kari Kallonen. 

Syksyn tilaisuutta odotellessa käy katsomassa video viime Reserviupseeripäivästä, jossa puhujina 

olivat mm. Tommy Fränti ja Aku Louhimies. 

  

  

 

  
 

Katso Youtube-video tästä! 

 

  
 

  

 

 

  

  

 

 

    

Kesäyön marssi 

Kesäyön marssi on MPK:n vuosittain järjestämä 

hyvän mielen kävelytapahtuma, johon voivat 

osallistua kaiken ikäiset. Osallistua voi yksin, 

kaksin, koko perheen voimin tai kasata vaikka 

harrasteporukasta tai työkavereista kokonaisen 

joukkueen. 

Tänä kesänä marssi on järjestetty jo Porissa 

25.5. sekä Rovaniemellä ja Tuusulassa 8.6. Jos 

nämä menivät omalla kohdalla ohi, vielä 

ennättää osallistua marssille Jyväskylässä 

17.8.2019 
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Päämajajotos 2019 

Päämajajotos 2019 on Reserviläisurheiluliitto 

ry:n (RESUL) vuoden 2019 valtakunnallinen 

reserviläisten syysjotos. Tapahtuman 

järjestäjinä toimivat Suur-Savon 

Reserviupseeripiiri ry ja Suur-Savon 

Reserviläispiiri ry yhdessä 

yhteistyökumppaneidensa ja tukijoidensa 

kanssa. Päämajajotos 2019 on 

maastotaitokilpailu, joka käsittää 

suunnistusosuuden sekä pakollisia että 

valinnaisia rastitehtäviä. Kilpailureitin rasteilla on 

kilpailutehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi 

reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja 

pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleistietoihin. 

 

Lisätietoja: Facebook, seuraa myös tapahtuman Instagram-tiliä @paamaja_jotos_mikkeli 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  
Suomen Sotilas edullisesti 
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Suomen Sotilas tarjoaa vuosikertansa liiton jäsenille nyt edulliseen jäsenhintaan 58 € (norm. 72 €). 

Suomen Sotilaan vuosikertaan kuuluu kuusi värikästä ja jopa satasivuista aikakauslehtinumeroa. 

Suomen Sotilaan juttujen painopiste on Suomen maanpuolustuksessa, puolustusvoimissa sekä 

lähialueidemme ja koko maailman turvallisuustilanteessa, sotataidossa ja strategiassa – unohtamatta 

käytännön tekniikkaa ja taktiikkaa, aseita ja varusteita. 

Lehti on täynnä tietoa, jota ei ole muualta saatavissa. Mukana muun muassa sotahistoriaa, 

henkilökuvia sekä mielenkiintoisia testejä ja koeajoja. Tutustu Suomen Sotilaan uusimman numeron 

esittelyyn täällä. 

Pääset tilauslomakkeelle kuvaa klikkaamalla sekä täältä. 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Reserviupseerikurssit kokoontuvat 

Kurssi 79. Viimeinen tapaaminen RUK:n juhlien yhteydessä 6.6.2020. Terveisin Jukka Kleemola, 

Raisiosta. 

Merisotakoulun reserviupeerikurssi 106 viettää 30-vuotisjuhlaa Suomenlinnassa 13.7.2019. 

Yhteyshenkilö: Rami Lehto, 0400604457, rami.lehto@iki.fi 

RUK 107 kurssin sotahistoriallinen päiväretki Helsingin edustalle Isosaaren linnakkeelle lauantaina 

24.8.2019 Retken matkanjohtaja Göran Lindgren, ItPtri/RUK 107, asiantuntijaopas PrKenr Asko 

Kilpinen. 

 

OHJELMA 08.15 Kokoontuminen Helsingissä Kauppatorin rannassa Suomenlinnan lautan laiturista 

länteen olevalla Keisarinluodon laiturilla. 08.30 Siirtyminen johdetusti m/s Isosaareen. Matkanjohtajalla 

laivamatkaan oikeuttava vuocher. Laivalla on baari/kahvila alkoholioikeuksin, tilavat sisätilat ja iso 

aurinkokansi. 09.00 M/s Isosaari lähtee.10.00 Perillä Isosaaren laiturissa. Astumme laivasta.10.15 

Opastettu kiertokävely saarella.12.00 Saariston runsas buffet sesongin tuoreista raaka-aineista 

Rikaman salissa. Sali on nimetty rannikkopuolustuksemme kehittäjän eversti Rikaman mukaan.14.00 
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Isosaaren historia. Asiantuntijaoppaamme pitämä esitys saaren historiasta erikseen käsketyssä 

paikassa.15.00 Tutustuminen saareen jatkuu. Tukikohdaksemme tarjoutuu lopuksi, kuinkas muuten, 

Upseerikerho, jolla on A-oikeudet. Yhteistä valmistautumista RUK 100 vuotta Haminassa juhliin ja 

tapahtumiin ja niistä sopimista.16.00 M/s Isosaari lähteen kohti Helsinkiä.16.40 Rantaudumme 

Kauppatorille.Ohi ON! Ad hoc sitsejä lähiravintoloissa. 

 

Retken hinta on 50 €/h. Siihen sisältyvät kuljetus m/s Isosaarella Kauppatori-Isosaari-Kauppatori ja 

buffetlounas Rikama-salissa Isosaaressa sekä pastuksen. Alkoholijuomat jokainen maksaa itse. Sitova 

ilmoittautuminen 15.5.2019 mennessä kirjeellä oheisella kortilla tai sähköpostitse antamalla kortilla 

pyydetyt tiedot. Osallistuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu 50 € RUK 107 kurssin 

Nordean pankkitilille FI97 1378 3500 0684 61 viimeistään 31.5.2019. Kirjoita pankkisiirtoon maksun 

saajaksi RUK 107 Perinnetoimikunta ja kohtaan "Lisätietoja" nimesi. Osallistumismaksu voidaan 

palauttaa lääkärintodistusta vastaan. Sihteeri huolehtii kaikista varauksista ja ohjelman toteutumisesta 

saamiensa ilmoittautumistietojen perusteella. 

RUK kurssi 113 kokoontuu Haminassa 06.06.2020 RUK.n 100v. juhlien merkeissä. 

Yhteyshenkilö: Jarmo Koivu 2 k jarmo.jeremia@gmail.com / +358 400 911 069 

RUK kurssi 117 kokoontuu Haminassa 6.6.2020 RUK 100 v. juhlien ja kurssin päättymisen 55 v. 

merkeissä. 

Lisätietoja: Timo Hankia timo.hankia@haminetti.net 

RUK 119 kurssi kokoontuu Haminassa 6.6.2020 osallistuen RUK:n 100-vuotisjuhlaan. Yhteiskuljetusta 

Helsingistä suunnitellaan. Yhteyshenkilö: Tauno Äijälä, tauno.aijala@luukku.com. 

RUK122 ohjelmallinen vuositapaaminen 2019 järjestetään 24.11 klo 16 Katajanokan Kasinolla. 

Tarkempaa tietoa tulossa sähköpostitse osoitteensa ilmoittaneille myöhemmin. 

 

Tapaamisiin, Kurssitoimikunta 

Seppo Hovi (sinikka.hovi@kolumbus.fi) ; Sakari Kuikka (kuikkasa@luukku.com); Yrjö Larmola 

(yrjo.larmola@gmail.com) ; Jouko Miettinen (jouko.mietti@gmail.com) ; Mauri Rytkönen 

(mauri.rytkonen@kolumbus.fi) ; Ingemar Stenvall, Jungmanni ( ingemar.stenvall@stentor.fi) ; Lauri 

Palojärvi, Oltermanni (lauri.palojarvi@elisanet.fi) 

RUK 130/SMILE-kurssi kokoontuu 50-vuotisjuhlakokoukseen Haminaan lauantaina 31.8.2019. 

Tulolounas Lounashuone Kerholla klo 11:00 alkaen. Kutsut tilaisuuteen postitetaan huhtikuussa. 

Ilmoittautuminen juhlakokoukseen 17.5.2019 mennessä sähköpostitse; matti.kupari@kotiportti.fi. 

Tiedustelut etukäteen sähköpostilla. Ilmoittautuessasi ilmoita myös yksikkösi ja avecin nimi, jos tulette 

kahdestaan. Osoitetiedostostamme puuttuu monen RUK 130 kurssilla olleen sähköpostiosoite, joten 

ilmoita sähköpostiosoitteesi Matti Kuparille. 

RUK:n kurssi 152 Kullervo kokoontuu kurssitapaamiseen, joka järjestetään tiistaina 3.9. klo 12 alkaen 

Helsingissä, Katajanokan Kasinon Karimosalissa. Kyseessä on omakustanteinen lounas. Tilaisuudessa 

kenraalimajuri (evp) Harri Ohra-aho pitää esityksen aiheesta "Uudet tiedustelulait ja Itämeren tilanne". 
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Kenraali Ohra-aho on puolustusvoimien edellinen tiedustelupäällikkö, joka nyttemmin toimii 

puolustusministeriön neuvottelevana virkamiehenä erityisalanaan tiedustelu. 

 

Sitovat ilmoittautumiset osallistumisesta pyydetään perjantaihin 16.8. mennessä kurssin 152 

oppilaskunnan puheenjohtajalle, Jarmo Mäkelälle puh. +358 40 844 2609 

RUK 183 -kurssia varten on perustettu oma ryhmä 

Facebookiin: https://www.facebook.com/groups/ruk183jaarli/ 

**** 

Onko oma RU-kurssisi kokoontumassa lähiaikoina? 

Ilmoita oman kurssisi tapaamisesta liiton toimistoon (toimisto@rul.fi): 

* Kurssin numeron 

* Kurssitapaamisen ajankohdan ja paikan 

* Yhteyshenkilön yhteystiedot 
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

    

Varustelekan jäsenetu 

RUL ja armeijatavaran erikoisliike Varusteleka 

ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena 

on tarjota liiton jäsenille laadukkaita maasto- ja 

armytuotteita kilpailukykyiseen hintaan. 

Käy tarkistamassa Varustelekan todella 

monipuoliset valikoimat netistä. Tarjolla on 

runsaasti järkeviä sotilasvarusteita kovaan 

reserviläiskäyttöön, mm. maastopukuja, 

varsikenkiä, makuupusseja ja 

kantolaitteita. Nämä varusteet löytyvät täältä. 

Varustelekan omista Särmä, Särmä 

TST ja Jämä -tuoteperheistä löydät laadukkaita 

varusteita niin metsästykseen, sotilaskäyttöön kuin vapaa-aikaankin. Terävä on Varustelekan oma 
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veitsiperhe, sarja Suomessa valmistettuja, suomalaiseen käyttöön suunniteltuja puukkoja, veitsiä ja 

tarvikkeita. 

Kesäkuun jäsenetuna Reserviupseeriliiton jäsenille Varusteleka tarjoaa kesäpäähineet 

alennetulla hinnalla. Etu toimii vain tämän linkin kautta ostoskoriin lisätyissä tuotteissa. 

Etu on voimassa 31.7.2019 asti, tai niin kauan kuin tuotteita on saatavilla. 

Kuvat: Varusteleka 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

RUL Kenttäkauppa 

RUL Kenttäkaupasta löytyy aitoja reserviupseerituotteita. Tarjolla on tyylikkäitä ja korkealaatuisia 

asusteita, järjestötuotteita sekä muita mielenkiintoisia tuotteita. 

Kenttäkaupan valikoimista löytyy mm. Leijonavyö, -solmioneula ja kalvosinnapit, useita erilaisia 

tekstiilejä paidoista solmioon liiton logolla varustettuna, sekä käytännöllisiä tuotteita kuten RUL muki, 

kompassi ja taskulamppu. 

Reserviupseeriyhdistykset voivat tilata Kenttäkaupasta tuotteita oman yhdistystoimintansa tueksi, 

esimerkiksi liiton standaarin tai isännänviirin. Kenttäkaupan valikoimasta löytyy myös uusi RUL:n 

plaketti. 
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Kenttäkauppaan on siirretty liiton ja Suomen Reserviupseerien tukisäätiön myyntituotteet, jotka 

aikaisemmin tilattiin liiton toimistosta. Lisäksi Kenttäkaupasta löytyy Inttistoressa olleita RUL-tuotteita ja 

aivan uusia RUL-tekstiilejä. 
 

  

 

  
 

Kenttäkauppaan 

 

  
 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

Pysy ajantasalla 

Liiton tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista saat nopeasti tietoja liittymällä RUL:n Facebook -

sivujen tykkääjäksi sekä Instagramin ja Twitterin seuraajaksi. 

* Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto 

* Twitter: https://twitter.com/reserviupseeri 

* Instagram: @reserviupseeriliitto 

* LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reserviupseeriliitto/ 

* Kenttäposti: http://issuu.com/reserviupseeriliitto 

* Reserviläinen -lehden nettisivut: www.reservilainen.fi 

Liiton toimiston sähköpostiosoitteet: 

* Toiminnanjohtaja Janne Kosonen: janne.kosonen@rul.fi 

* Järjestösihteeri Susanna Takamaa: jarjesto@rul.fi 

* Toimistosihteeri Kirsti Suortti: toimisto@rul.fi 
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Osoitelähde: Reserviupseeriliiton asiakasrekisteri. Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti; tutustu 

tietosuojaselosteeseemme tästä. Jos et halua meiltä enempää postia, voit poistua postituslistalta 

klikkaamalla tästä. 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

© Reserviupseeriliitto, Finlands Reservofficersförbund, The Finnish Reserve Officers' Federation 

Döbelninkatu 2, 6.krs, 00260 Helsinki, Finland 
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